SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET

Økonomiudvalget indkaldes herved til møde, tirsdag
den 14. februar 1978 kl. 9 ,oo på borgmesterens kon
tor, med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

2.

Ændringer til vedtægten for styrelsen af de

c / lw

kommunale anliggender i Slangerup kommune.

^ 7

^

Cst~r- -

1 . behandling.

3.

Kloaktilslutningsbidrag.*
3
2
1
c
Ejeren af matr.nr. 1— Uvelse,
klager over påligning af kloaktilslutnings
bidrag i anledning af udstykning.
Teknisk udvalg indstiller at kloakbetalingsved
tægten følges, hvorved ejendommen skal pålignes
et bidrag på kr. ll.llo,oo.

1 medlem stemte imod.

4.

Kloakering Lystrup skov området.
Tilbud afgivet på ekspropriationserstatning til:
1. ]

m, matr.nr. 12—

servitut pa ca. 13o m

2

Slangerup by, for
og brønd ydes erstat

ning på kr. 3.35o.
ciZ

2.

i, matr.nr. 12—
for servitut pa ca. 13o m

2

Slangerup by,

og erstatning y-

des på kr. 4.375.
clcB

3.

matr.nr. 12—
vitut pa ca. 295 m
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matr.nr. 7— , 7— , 46 Slangerup
by, for erhvervelse af grundareal ca. 3.285
m

2

og servitut pa ca. 3.364 m

2

ydes erstat

ning på kr. 21.3o9,75.
Teknisk udvalg indstiller, at man vedtager at
ekspropriere ovenstående arealer samt med anmod
ning om tiltrædelse af erstatningerne herfor.

5.

Overførsel af byzonejord til landzone.

JT

J> * /

Z2.

c^* 7

, matr.nr. 4^ Uvelse,
o
2
søger om at fa overført 2 7 .ooo m byzonejord til
landzone.
Byplan- og bygningsudvalget fremsender sagen påny, idet man fra udvalgets side fastholder tid
ligere indstilling.

6 . Optagelse af privat sti som offentlig.
Bækkevejs grundejerforening anmoder kommunen om
at optage den private sti langs Græse å på matr.
clS

nr. 9—

Slangerup, som offentlig.

Teknisk udvalg indstiller, at man optager den 3 m
brede sti langs Græse å, udfor Bækkevej-udstykningen som offentlig.

7.

Anlægsbevilling - udbygning af Lyngevejen.
Teknisk udvalg anmoder om tilladelse til at eksG

propriere arealer fra ejendommen matr.nr. 17 — ,
17— , 17— , 17— og 17— Uvelse by og sogn til udbyg
ning af Lyngevejen, samt om frigivelse af anlægs
bevilling på kr. 14o.ooo.
Økonomisk forvaltning oplyser at anlægsbevilling
en vil kunne financieres af rådighedsbeløb afsat
i 1978.
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8.

Anlægsbevilling - udbygning af Lystrupvej.
Teknisk udvalg ansøger om frigivelse af anlægs

9,

bevilling kr. 725.000 optaget i budgettet for
1978.
Økonomisk forvaltning oplyser at bevillingen vil
kunne financieres af rådighedsbeløb afsat i 1978

9.

Anlægsbevilling - udbygning af Slagslundevejen.
Teknisk udvalg indstiller at anlægsbevilling
kr. I05.000 frigives.
Økonomisk forvaltning bemærker følgende:
Den ansøgte bevilling på kr. I05.000 vil kunne
financieres af rådighedsbeløb afsat i 1978.
Den resterende investering i 1978 på 273 .000 kr,
som vedrører bevilling af 26/lo-77, som mod for
ventning ikke blev forbrugt i 1 9 7 7 , foreslås financieret ved forøgelse af kommunens lånebehov.

lo. Offentlige vandløb.
/O ,

Hedeselskabet fremsender forslag til regulativ
for:
a. Vandløb fra Lindegårdskolen mod vest til Græse å.
b. Revideret regulativ for Lindholmrenden.
Teknisk udvalg indstiller at regulativerne god
kendes.
I medfør af vandløbslovens § 15 skal endelig ved-'
tagelse afvente en offentlighedsperiode på 4 u-

-

ger.

11 . Udstykningen Lærkensten.
Ejeren af matr.nr. 8^- Slangerup by og sogn,
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, har ved jordbundsunder
( B

søgelse konstateret dårlige bundforhold, og an

f -

moder derfor om prisreduktion.
Byplan udvalget indstiller at der ydes en kon
tant godtgørelse, på grund af dårlige jordbunds
forhold, på kr. 3o.ooo.

12 . Byggemodning "Lærkensten".

/2 ,

Teknisk udvalg ansøger om frigivelse af anlægs
bevilling JcrJL_2J3L5o_1ooo_af beløbet optaget i
budgettet for 1 9 78 .
Økonomisk forvaltning bemærker følgende:
Den ansøgte anlægsbevilling på kr. 2.15o.ooo vil
kunne financieres således:
Rådighedsbeløb 1978

kr. 95o.ooo

At medtage i invensterings
oversigt 7 9 / 8 o :
rådighedsbeløb 1979

-

rådighedsbeløb 198 o

700.000
boo.ooo

kr 2 . 15o.ooo
Herudover må i 1978 frigives rådighedsbeløb på
kr. 827.000 til financiering af bevillinger af
givet tidligere år, hvor en del af investering
erne mod forventning først bliver foretaget i
1978.

13. Anlægsbevilling.
Teknisk udvalg anmoder om frigivelse af anlægs
bevilling på konto o52 36 0 I0 -0 8 , kloakforsyning
Højgaard, med kr. 33o.ooo.
Økonomisk forvaltning bemærker følgende:
Anlægsbevillingen på kr. 33o.ooo vil kunne fi
nancieres af rådighedsbeløb afsat i 1979.
Det resterende rådighedsbeløb pr kr. 300.000 fo
reslås afgangsført via kassebeholdningen .(Der
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blev den 22/12-77 givet bevilling på kr. 347.ooo
til kloakering af Lystrup skov som blev financieret af kassebeholdning).

14. Anlægsbevilling.

/V .

c /& ?

Teknisk udvalg indstiller frigivelse af anlægs
bevilling (offentlig gang- og cykelsti) lo5 .ooo
kr og 126.000 kr til sti fra Jørlunde til Lin
degårdskolen. Beløbene optaget på anlægsbudget
tet for 1978.(Kt. 236 35 olo-o4).
Økonomisk forvaltning oplyser at anlægsbevillin
gen vil kunne financieres af rådighedsbeløb af
sat i 19 78 .

15. Anlægsbevilling - detailkloakering af område
/<$.

syd for Lystrupvej (Lærkensten).
Teknisk udvalg indstiller, at anlægsbevillingen
frigives med kr. 662.ooo. (Kt. o52 34 olo-o9).
Bevillingen er afhængig af udvalgets vedtagelse
om at igangsætte byggemodningen af Lærkensten.
Økonomisk forvaltning bemærker at anlægsbevil
lingen vil kunne financieres af rådighedsbeløb
afsat i 19 78 .

16. Anlægsbevilling.
Teknisk udvalg anmoder om at anlægsbevillingen
på konto o5o 31 olo-o9 "Omlægning af ældre led
ninger og nyanlæg" frigives med kr. 254.ooo.
Økonomisk forvaltning bemærker at financiering
af anlægsbevilling vil kunne ske af rådighedsbe
løb afsat i 19 78 .
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17. Tillægsbevillinger regnskabsår 1977.

t f S t* c '

Vejvæsen:
Vejassistent
2ol 00 0 I0-08 lønninger

+

lA.ooo

2ol 00 o3o-oo) fremmede
2ol 00 o4o-o7) tjenesteyd.

2o.ooo

Maskiner og materiel
2ol 00 070-06 lønninger

+

lo.ooo

2ol 00 080 -0 2 )
2ol 00 o81-5o

+

25.ooo
15.ooo
276.000

2ol oo 15 o-o9 )
2ol oo 21 o-o9 ) varekøb
2ol oo 22o-o5 )

4.ooo

2ol oo 23o-ol)
fremmede
2ol oo 25o-o4)
tjenesteyd.
2ol oo 26o-oo)

4.ooo

2ol oo 265-o7 overførsler
2ol oo 27 o-o7 til personer
Private veje.
2o3 oo olo-o4 lønninger
2o3 oo o2o-oo varekøb

ll.ooo
+

l.ooo
*

Færdselsbaner.
212 oo o2o-5o varekøb
212 oo o4o-o2 fr. tjen.yd.
l.ooo

Stier i egen trace.
212 oo o9o-o4 lønninger
212 oo loo-o2 varekøb

+
+

3.ooo
l.ooo

Færdselsbaner og over
fladebehandling .
213 oo o6o-o3 varekøb

+

Færdselsbaner og andre
slidlag.
213 oo
o9o-o2 lønninger
213 oo
12o-o3 fr.tjen.yd.

5.ooo

+ lo.ooo
+ 26.ooo

Parkerings- og rasteplad.
213 oo 15o-o2 fr.tjen.yd.
Stier i egen trace.
213 oo
18o-ol varekøb
213 00
19o-o8 fr.tjen.yd.

l.ooo

-s- 23.ooo
-s- 5o.ooo

Parkerings- og rasteplads.
212 oo o 6o-o5 varekøb
+

OAFOLC-FR60EBIKSHAVN

.

,

Andre udgifter
2ol oo 13o-o6 lønninger

A/s

X

60.000

Vedligehold, bygninger
og plads
2ol 00 o26-o8)
.
„ ,
„„
varekøb
2ol 00 o27-o5)

2ol oo llo-o3) fremmede
2ol oo 12 o-5 o) tjenesteyd.
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Færdselsbaner, rep. af
bit. belægninger.
214 00 olo-5o lønninger

T loo.ooo

Parkerings- og rasteplad.
214 00 o9o-oo lønninger
214 00 loo-o9 varekøb
214 00 12o-ol fr.tjen.yd.

+

l.ooo

Stier i egen trace.
214 00 13o-o8 lønninger
214 00 14o-o4 varekøb

+

14.000

Rabatter, grøfter og
skråninger.
215 00 0 I0-08 lønninger
215 00 o2o-o4)
.
„
, varekøb
215 00 000 -0 0 )
Parkeringa- og rastepl,
læskure.
215 00 o6o-5 o lønninger
215 00 070 -0 6 )
,
i
0 n varekøb
215 00 080 -02 )
215 00 o85-o9 anskaffeis.

-£■ 22.000
t

■F 56.000

38.ooo
+

5.000

t

15.000
4- 59.000

Afmærkning på kørebaner
216 00 0 I0-06 lønninger
216 00 o2o-o2 varekøb

+

l.ooo

Færdselstavler samt
ansen afmærkning
216 00 o5 o-ol lønninger
216 00 060-08 varekøb

+

1 2 .ooo

216 00 080 -00 )
216 00 o81-o8)*remrae°e
216 00 o83-o2)tjen'yd’

+

7.000

+

l.ooo

Renholdelse.
217 00 olo-o4 lønninger
217 00 o 2o-oo varekøb
217 00 o4o^-o3 fr.tj.yd.

41.ooo

4- lo. 000
+

Afvandinger, brønde.
215 00 llo-o3 lønninger

Sikkerhedsrækværker.
216 00 loo-o5 varekøb
216 00 12 o-o8 )_ , .
,
_
.fr.tjn.yd.
216 00 13o-o4)

6.000

-5-

9.000

4- 61.000

3.000

+

12.000
3.000
25.000

+

4.000

+

Broer.

219 00 olo-oo lønninger
Andre veje,færdselsbaner.
2o3 oo o7o-o2 fr.tjn.yd.
212 oo olo-o3 lønninger.
VEJVÆSEN

-5-

+ 564.ooo

64.ooo

-r 6I0.000

Kloakvæsenets konto:
Personale, renseanlæg.
o53 oo 0 I0-08 lønninger
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o53 oo o3o-oo)fremmede
o53 oo o31-o8)tj.yd.

+

1.50 0

Inventar og redskaber.
o53 oo o8o-o2 varekøb
o53 oo loo-o7 fr.tj.yd.

+
+

1.000
1 .5 oo

Tekniske installationer.
o53 oo 15o-o9 varekøb

4-

l.ooo

+

7.5oo

Slam- og recipientpleje.
o53 00 22o-o5)fremmede
o53 00 23o-ol)tj.yd.

+

1 .5 oo

KLOAKVÆSEN

+

28.5oo

Personale.
o63 00 olo-o5 lønninger

+

6.000

Arealer og pladser
o63 00 060-07 fr.tj.yd.

+

lo . 000

Containere.
o64 00 o3o-o6 anskaff.
o64 00 o4o-o2 fr.tj.yd.

+

ll.ooo

o53 oo 179-o7) v
.
o53 oo I80 -0 8 ) .
o53 00 19o-o4) J 'yd*

Lossepladser.

Fast ejendom.
o64 00 060 -0 5 )
, ,
064 00 070 -0 I) Tarekøb
+

27.000

t

9-000

t

2 .5oo
1 1 .5 oo

18. Slangerup Svømmebad søger
om eftergivelse af varmegæld for årene 1974,
1975, 1976 og 1977, subsidiært pantstiftelse
samt om henstand med betaling af varmebidrag
for 19 78 .
Kulturelt udvalg fremsender sagen til udvalget.

19. Tillægsbevilling - Slangerup Svømmebad
søger om lokaletilskud, således at klubben kan
benytte Svømmebadet 7 timer ugentlig i 4o uger
om året.
Fritidskommissionen anbefaler, at der ydes 1/3

r.
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af lokalelejen på kr. 33o,- i timen som tilskud
for alle medlemmer i svømmeklubben.
Kulturelt udvalg godkender fritidskommissionens
indstilling, dog for finansåret 1978 kun med 2o
uger å 7 timer.
Kulturelt udvalg ansøger om en tillægsbevilling
på kr. 15.4oo,~ for finansåret 1978.

2 o.

Fritidskommissionen ophører pr. 31/3-1978.
Skal honorar for pædagogisk medhjælp ophører pr.
nævnte dato.
Fritidskommissionen indstiller, at honoraret op
hører pr. 31/3-1978, men at sagen overlades til
det nye fritidsnævn efter 1 . april 19 78 , såle
des at dette nævn tager stilling til honoraret
fremover.
Kulturelt udvalg anbefaler fritidskommissionens
indstilling.

2 1 . Nedsættelse af skolebyggeudvalg.
Af hensyn til den alvorlige situation Kingoskolen vil komme i med hensyn til elevtal og loka
leforhold henstiller skolekommissionen, at der
snarest nedsættes et skolebyggeudvalg.
Kulturelt udvalg indstiller, at Jørgen Olesen,
Jens Jacobsen og H. Barnewitz undersøger alter
native muligheder vedrørende lokalesituationen.
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på Kingoskolen inden endelig arbejdsgruppe ned
sættes -

22. Ansøgning om dispensation
for dele af undervisninges indhold i faget hjem
kundskab .
Kulturelt udvalg anbefaler.

23. "Pædagogisk udviklingsarbejde".
Udvalget ønsker inden næste års budget oplyst
hvad kontoen "pædagogisk udviklingsarbejde" in
deholder.
Kulturelt udvalg fremsender det udarbejde mate
riale.

24. Ansøgning om eftergivelse
af boligsikringsrestance, på ialt kr. 1 .86o,pr. 31/1-1978.
Socialudvalget anbefaler at boligsikringsrestan
cen eftergives.

25. Tillægsbevilling - 1 9 7 7 .
Socialudvalget indstiller at der ydes tillægs
bevillinger til dagpengekontierne
571 lo 12o-o3

på kr. 2o.ooo.

571 lo 13o-5o

på kr.

5.ooo.

og at financieringen af beløbene sker fra bar
selsdagpengene .
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Økonomisk forvaltning bemærker at bevillingen
vil kunne financieres som foreslået af social
udvalget.

26. Tillægsbevilling,- 1977«
Socialudvalget indstiller følgende:
Tillægsbevilling indt. 571ool4o-o2

5o.ooo,-

Tillægsbevilling udg.

37.5oo,~

571ool5o-o9

overskud

1 2 .5 oo,-

Økonomisk forvaltning bemærker, at indtægtstil
lægsbevilling vil være af "financiere" som for
øgelse af kassebeholdning.

27. Tillægsbevilling - 1977.
Socialudvalget indstiller, at der ydes tillægs
bevillinger til sundhedspleje på ialt 3.ooo kr.
og at beløbene financieres fra skolelægeordning
en.
Økonomisk forvaltning bemærker at tillægsbevil
lingen vil kunne financieres som foreslået af
socialudvalget.

28. Socialforvaltningens personale
gør indsigelse imod at kaffepauserne skal hold
es i kantinen.
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